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چكیده 

از نخستین وظایف والدین در برابر فرزند، رعایت حقوق او در مراحل جنینی از 
جمله فراهم نمودن محیطی سالم برای او از لحاظ جسمی و روانی است، این حق 
با انعقاد نطفه نمودار می شود و مبنای آن ارزش و کرامتی است که برای جنین مقرر 
شده است. در نتیجه، بی اهمیتی نسبت به تأمین امنیت شایسته جنین یا اقدام به ختم 
حاملگي )سقط جنین( در واقع رعایت نکردن شخصیت و کرامت انساني است. از 
این رو پژوهش حاضر از طریق روش توصیفی-  تحلیلی با تکیه بر آموزه های دینی، 
دیدگاه فقها و حقوق دانان، انجام شده که هدف از آن تحلیل و بررسی »ماهیت و مبانی 
لزوم حفظ تمامیت جسمی و روانی جنین« برای حمایت از حقوق کودک متولد نشده 
)جنین( می باشد. نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهد حمایت از تمامیت جسمی 
و روانی، حتی از زمان قبل از تشکیل نطفه الزم بوده و در صورت نقض این مهم، 
ضمانت اجرایی برای آن مقرر شده است؛ هرچند ممکن است شرایطی فراهم شود که 

در موارد خاص اسقاط جنین را موجه سازد. 

واژگان کلیدی
جنین، حمایت، سقط جنین، حق، عوامل خطرزا )تراتوژن(.

meghdadi@mofidu.ac.ir     استاديار و مدير مرکز مطالعات حقوق تطبيقی دانشگاه مفيد  -∗
∗∗-   دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه مفيد
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مقدمهسا

از نظر اسالم، حکمت تشريع ازدواج و تأکيد بر آن به عنوان يک سنت 

در پاسخ گويی به نياز فطری به زندگی در کنار زوج و همچنين بقای نسل 

نهفته است. چنان که قرآن کريم می فرمايد: »ای مردم بپرهيزيد از مخالفت 

آفريدگاری که همه ی شما )بشر( را از يک تن بيافريد، و نيز مانند او جفت 

او را خلق کرد، و از آن دو تن خلقی بي شمار در اطراف جهان از مرد و زن 

برانگيخت«1 )نساء:1(.

دوران قبل از تولد، اگر چه در نظام بين الملل حقوق کودک مغفول مانده 

اختالالت  از  بسياری  سو،  يک  از  زيرا  دارد،  خاصی  اهميت  ليکن  است، 

قبل از تولد کودک مربوط به اين دوران است و به طور کلی رحم مادر و 

خصوصيات ژنتيکی پدر و مادر در به وجود آمدن مشکالت بعدی در زندگی 

کودک نقش اساسی ايفا می کنند و از طرف ديگر، پيشگيری از بروز بسياری 

از اين اختالالت و مشکالت روانی و فيزيکی امکان پذير است و آگاهی از 

عوامل ايجاد کننده و استفاده از تسهيالت موجود می تواند در سالمت جسم 

و روان کودک تأثير بسزايی بگذارد. پس با وجود ثابت و تغييرناپذير بودن 

محيط رشد داخل رحم نسبت به دنيای خارج، عوامل مختلفی می تواند در 

رشد جنين تأثيرگذار باشد )شهيدی و حمديه،1381: 50(.

َجها َو بَثَّ ِمنأُْهما ِرجااًل َکثِیراً  َِّذي َخَلَقُکمأْ ِمنأْ نَفأٍْس واِحَدٍة َو َخَلَق ِمنأْها َزوأْ َُّکُم ال 1- »یا أَیَُّها النَّاُس اتَُّقوا َرب
حاَم إِنَّ اهلل کاَن َعَلیأُْکمأْ َرقِیبًا«.  َرأْ َِّذي تَسائَُلوَن بِِه َو الأْ َو نِساًء َو اتَُّقوا اهلل ال
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از آنجا که تالش در جهت احترام،  رعايت و تأمين شايسته از تماميت 

جسمانی و روانی جنين انکارناپذير است، از اين رو مهم ترين ديدگاه های 

ارائه شده در بين فروعات فقهی، در قالب »سقط جنين«،  »پرداخت نفقه زن 

باردار«، »تأخير مجازات زن باردار« و... بوده است.1 ليکن درباره ی موضوع 

مزبور در مبحثی خاص پرداخته نشده است. تنها معدودی از پژوهشگران از 

بعد اخالقی و تا حدودی حقوقی، به اين امر توجه کرده اند.

بنابراين با عنايت به نقش آگاهی در رعايت حفظ اين مهم که می تواند 

از  نمايد، موضوع مذکور  از رحم کودک را فراهم  سعادت زندگی خارج 

ديدگاه آموزه های شريعت و در کنار آن آراء فقها و حقوق دانان، به عنوان 

محور اين نوشتار انتخاب شده است که نگارندگان درصدد تحليل و بررسی 

»ماهيت و مبانی لزوم حفظ تماميت جسمی و روانی جنين« هستند.

بدين سان پژوهش حاضر در چهار قسمت تنظيم شده است؛ در قسمت 

نخست واژه هايی چون »جنين« و »حق« مفهوم شناسی شده اند و در قسمت 

دوم و سوم بحث ابتدا به ضرورت تأمين تماميت جسمی و روانی جنين و 

سپس شرايط تأمين تماميت جسمی و روانی جنين و در قسمت آخر بحث، 

آثار حقوقِی نقض تأمين تماميت جسمی و روانی جنين با عنايت به ايجاد 

مسئوليت مدنی و کيفری مرتکب، تحليل و بررسی شده است.

1- به عنوان نمونه، در خصوص »سقط جنين« منابع فقهی چون: »موسوی الخمينی: ج2، ص597«، 
»نجفی 1404: ج43، ص357«، »طوسی: ج7، ص193« و... در بخش ديات بسيار بحث شده است.
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1- مفاهیمسا

در اين قسمت جهت تبيين چارچوب و قلمرو بحث، واژه های »جنين« 

و »حق« تحليل و بررسی شده اند.

1-1- جنین

جنين در لغت بر وزن فعيل در معنی »مفعول« يعنی »پوشانده شده«، که 

از ماده »جن« گرفته شده است. از اين رو به قلب »جنان« گفته می شود، برای 

اينکه ميان بدن پوشيده شده و به سپر »مجن« و »مجنه« گويند، زيرا صاحب 

خود را می پوشاند و به هر باغی که درختان انبوهی داشته باشد، »جنت« و 

قرآن  در  واژه  اين  را می پوشانند.  زمين  زيرا درختان روی  »جنان« گويند، 

کريم، به طفلی اطالق می شود که در شکم مادر است و شکم مادر او را 

می پوشاند و از ديده پنهان می دارد )راغب اصفهانی،1412: 203و204(. 

البته در آيات قرآن واژه ی »ولد« و يا جمع آن »اوالد« و احکام مربوط به 

ــيار به کار برده شده،1 ولی واژه ی »جنين«2 به صراحت استعمال نشده  آن بس

است. با اين حال در آيه 32 سوره ی مبارک نجم جمع آن يعنی واژه ی »اجنّه« 

1- مانند »بقره: 233« و »انعام: 151«.
2- در ابتدا يک سلول تخمک از طرف مادر با يک سلول اسپرم از طرف پدر باردار می گردد که 
»عمل لقاح« ناميده می شود و فاصله ی بين »لقاح« و »تولد« به سه مرحله تقسيم می شود. مرحله ی 
اول، مرحله ی »تخمک« است که ده روز تا دو هفته پس از »لقاح« به طول می انجامد و در اين مرحله 
تخمک تقسيم شده و به ديواره رحم می چسبد و بند ناف و جفت به وجود می آيد. مرحله ی دوم 
مرحله ی »رويانی« ناميده می شود که از هفته ی سوم تا هشتم بعد از لقاح ادامه دارد و در اين مرحله 
اندام های داخلی و خارجی بدن، شروع به رشد می کنند و در مرحله ی آخر يا »جنينی« که از هفته ی 
نهم پس از »لقاح« تا زمان تولد ادامه می يابد؛ که مشخصه اين مرحله رشد جهشی جنين و آماده 

سازی آن برای تولد می باشد )شهيدی و حمديه،1381: 50 و51( 
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ــده است.1 در اصطالح فقهی، برخی از همان ابتدای حمل ـ يعنی از  بيان ش

ــالم  ــتدالل که در فقه اس ابتدای انعقاد نطفهـ  عنوان جنين نهاده اند با اين اس

ــرای تمامی مراحل زندگی جنينـ  از لحظه ی انعقاد نطفه گرفته تا لحظه ی  ب

تولد ـ ديه مقرر شده است )نجفی، 1404: ج43، صص356 به بعد؛ موسوی خمينی: 

ــت،  ــی ديگر معتقدند فرزند تا زمانی که در رحم مادر اس ج2، ص597(. برخ

جنين ناميده می شود )عاملی،1410: ج8، ص211(. عده ای ديگر بر اين باورند، نام 

جنين بعد از آنکه در رحم صورت انسانی به خود گرفت حتی اگر روح در 

ــده باشد، اطالق می شود )طوسی، 1407: ج5، ص292(. در مجموع  آن دميده نش

ــی دقيق و روشن جنين  ــود که فقها در مفهوم شناس ــت می ش چنين برداش

همان معنای لغوی را اتخاذ کرده اند و در اصطالح حقوقی نيز ـ که مبنای 

ــتور و به  ــيده و مس ــت ـ بـه هـر چيز پوش حقوق ايران نيز فقه اماميه اس

ــکری و سيروس،  ــکم نيز »جنين« اطالق مــی گردد )ش نطفه ی موجود در ش

.)419 :1384

الزم به ذکر است که هر چند در حقوق اسالم به استناد عموم و اطالق 

ادله ای که بر حرمت قتل نفس محترمه داللت دارد، حرمت از بين بردن جنين 

به اثبات رسيده است، حتی از زمان انعقاد نطفه اين حکم مصداق دارد؛ مگر 

در صورت تزاحم جان مادر و جنين، که با اين حال با نقض حيات جنين، 

قرار گرفتن ديه نسبت به آن در هر مرحله ای از تکّون به اثبات رسيده است 

أْتُمأْ أَِجنٌَّة فِي بُُطوِن أُمَّهاتُِکم «. 1- َ»و إِذأْ أَن
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)حر عاملی، 1409: ج 29، صص25 و 26،  ح35063؛1 سبزواری، 1413:   ج 29، ص323؛ سا

خوانساری، 1405: ج 6، ص278(، ولی برخی از فقهای معاصر با اعتقاد به اين امر، 

دور ريختن نطفه ی انعقاد يافته در محيط آزمايشگاه را جايز می دانند و ديه ای 

برای آن مقرر نکرده و در واقع آن را خارج از احکام سقط جنين محسوب 

نموده اند )مکارم شيرازی، 1429: ص88، س 216 و 221(.

بنابراين اين سؤال مطرح می شود که مکان قرارگيری نطفه موضوعيت 

َفًة فِي قَراٍر َمِکین«  دارد، همان گونه که خداوند فرموده است: »ثُمَّ َجَعلأْناُه نُطأْ

)مؤمنون: 13(  و طبق اعتقاد فقهی به نطفه منعقد شده خارج از رحم مادر، جنين 

القاب نمی شود و بالتبع هدر رفتن آن هم مستحق پرداخت ديه نيست؟ هر 

چند ممکن است بيان شود که اگر نطفه ی انعقاد يافته را جنين به حساب 

به  واقعی اش  حق  از  را  آن  مدنی  قانون  مواد  از  برخی  استناد  به  نياوريم 

خصوص در باب ارث و ديگر حقوق محروم کرده ايم2 که در هر حال اين 

موضوع در جای خود محل بحث است.

َواَء فَتُلأِْقي َما فِي  َرُب الدَّ أَُة تََخاُف الأَْحبََل فَتَشأْ أَْمرأْ اٍر قَاَل: قُلأُْت ِلَبِي الأَْحَسِن )(ال َحاَق بأِْن َعمَّ 1 - »َعنأْ إِسأْ
َفٌة«؛ »از اسحاق بن عمار روايت شده که از امام  َلُق نُطأْ َل َما یُخأْ َفٌة فََقاَل إِنَّ أَوَّ ََّما ُهَو نُطأْ نَِها قَاَل اَل فَُقلأُْت إِن بَطأْ
کاظم )( سؤال کردم، زنی از ترس اينکه صاحب فرزند شود اقدام به خوردن دارو می کند و به 
دنبال اين عمل جنين ساقط می شود. حضرت فرمودند: نبايد چنين کاری را انجام دهد. وی می گويد: 
آنچه زن در رحم دارد، در حّد نطفه است. ايشان فرمودند: اولين مرحله خلقت انسان، نطفه است«.
2 - برای نمونه: ماده 875 ق.م. مقرر می دارد: »شرط وراثت زنده بودن در حين فوت مورث است 
و اگر حملی باشد، در صورتی ارث می برد که نطفه ی او حين الموت منعقد بوده و زنده هم متولد 
شود، اگرچه فوراً پس از تولد بميرد«. همچنين ماده 957 قانون مدنی مقرر می دارد: »حمل از حقوق 

مدنی متمتع می گردد، مشروط بر اينکه زنده متولد شود«.
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1-2- حق

حق در لغت به معنی »خالف باطل«، »راست گويی«، »ملک« و »وجود 

ثابتی که انکارش روا نيست« آمده است )حسينی زيبدی، 1414: ج13، صص83- 

79( و در اصطالح فقهی، تعاريف گوناگونی برای آن ارائه شده به گونه ای که 

برخی حق را به عنوان نوعی اعتبار عقاليی خاص معرفی کرده اند، در مقابل 

عده ای بر اين باورند که حق مرتبه و اضافه ی ضعيفی از ملکيت يا سلطنت 

است. گروهی ديگر حق را به منزله ی سلطه و توانايی بر شمرده اند )موسوی 

خمينی،1421: ج1، ص39 و 40؛ طباطبايی يزدی، 1421: ج1، ص55(. به نظر می رسد 

تعريف دوم و سوم را نمی توان پذيرفت، زيرا اوالً، ملکيت امری تجزيه پذير 

و دارای سلسله مراتب نيست، بلکه ملکيت يا وجود دارد يا ندارد و اگر 

وجود داشت، آثاری بر آن مترتب خواهد بود. ثانياً، در مواردی ممکن است 

سلطنتی وجود نداشته باشد، ولی در مقابل برای شخص حقی قائل شد. در 

مجموع حق نوعی امتياز و اختصاص خاصی است که صاحب حق می تواند 

از آن بهره مند شود و واضع اين اعتبار گاه شارع يا قانون گذار و گاه عقالست.

در اصطالح حقوقی، حق امتياز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق 

هر کشور در مقام اجرای عدالت، از آن حمايت می کند و او توان تصرف در 

موضوع حق و منع ديگران از تجاوز به آن را می دهد )کاتوزيان، 1377: 374(. 

در مقابِل واژه ی حق، دو واژه ی ديگر مطرح می شوند که با حق مرتبط اند. 

يکی واژه ی »حکم« که در حقوق اسالم خطاب ذات باری تعالی به مکلَّفان 

است و به دو نوع وضعی )بر فعل انسان اثری مترتب کند( و تکليفی )آدمی 
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را به انجام دادن فعلی وادار يا از ارتکاب فعلی ممنوع کند( تقسيم شده و در سا

واقع حکم به نفس فرمان و امر اطالق می شود. در صورتی که از عمل کردن 

به فرمان و امر واژه ی ديگری شکل می گيرد به نام »تکليف« که در ابتدای امر 

متحمل رنج و سختی است )جوادی آملی، 1392: 32 و33(. در واقع وقتی که حق 

به معنی »نفعی برای فردی« معنا شود در مقابل، تکليفی نيز برای وی به وجود 

می آورد. اما در مقام بيان افتراق حق با حکم، گفته می شود حق برخالف 

حکم، از سوی صاحب حق عالوه بر آنکه  در بسياری از موارد امکان اسقاط 

را دارد و می تواند به صورت تبرعی يا معوض اسقاط شود، ممکن است 

به يکی از اسباب نقل و انتقال به ديگری منتقل شود. همچنين امکان تعهد 

عليه حق نيز وجود دارد ولی حکم چنين نيست. از ديگر سو، حق و حکم 

هر دو نتيجه ی ادله ی شرعی و قانونی هستند که اراده ی شخص در نتيجه ی 

حاصل از آنها تأثيری ندارد. در اين صورت، اين نتيجه »حکم« است و در غير 

اين صورت، نتيجه ی مزبور »حق« است )محقق داماد، 1390: 21-  18(. بنابراين 

چنين به نظر می رسد که برخی از حقوقـ  مانند حق برخورداری از تماميت 

جسمی و روانی کودکـ  به صورت مسامحه ای عنوان حق لقب گرفته اند در 

صورتی که در واقع امر مصاديق حکم می باشند.

2- مستندات ضرورت تأمین تمامیت جسمی و روانی جنین

در بخشی از سوگندنامه بقراط آمده است: »پرهيز غذايی را بر حسب 

توانايی و قضاوت خود به نفع بيماران تجويز نخواهم کرد، نه برای ضرر و 

زيان آنها؛ به خواهش اشخاص به هيچ کس داروی کشنده نخواهم داد و 
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مبتکر تلقين چنين فکری نخواهم بود. همچنين وسيله ی سقط جنين را در 

اختيار هيچ يک از زنان نخواهم گذاشت« )ديبايی، 1381: 89(. از آنجا که اسالم 

برای پرورش جسمی و روانی جنين اهميتی ويژه قائل است به نحوی که 

حتی انگيزه ی ازدواج، نحوه ی تغذيه در دوران بارداری و سالمت جسمی و 

روحی والدين را در حمايت از تماميت جسمی و روانی جنين مؤثر می داند 

از اين رو، ضرورت تأمين اين موضوع از منظر آيات قرآن کريم، روايات، 

انديشه های  و  قانونی  مواد  فقها،  انديشه های  فقهی،  قاعده های  عقل،  دليل 

حقوقی بررسی می شود.

2-1- آیات 

از آنجا که دوران بارداری يک زمان عادی نيست و کوچک ترين غفلت 

و سهل انگاری می تواند سالمت مادر و جنين را به خطر بياندازد و کودکی 

آيات  باشد،  تماميت جسم و روان خود محروم  نعمت  از  که  متولد شود 

متعددی در اين خصوص نازل شده اند که چند نمونه از آن اشاره می شود.  

ِرکأَْن بِاهللِ َشیأْئًا  نََک َعلی  أَنأْ ال یُشأْ ِمناُت یُبایِعأْ أُْمؤأْ الف. »یا أَیَُّها النَّبِيُّ إِذا جاَءَک ال

تَِرینَُه بَیأَْن أَیأِْدیِهنَّ  تاٍن یَفأْ تِیَن بِبُهأْ الَدُهنَّ َو ال یَأأْ تُلأَْن أَوأْ نِیَن َو ال یَقأْ ِرقأَْن َو ال یَزأْ َو ال یَسأْ

ُجلِِهنَ « )ممتحنه: 12(؛ »ای پيامبر! چون زنان مؤمن آيند که با تو بيعت کنند  َو أَرأْ

که ديگر هرگز شرک به خدا نياورند و سرقت و زناکاری نکنند و اوالد خود 

را به قتل نرسانند و بر کسی افترا و بهتان ميان دست و پای خود نبندند )يعنی 

فرزندی را که ميان دست و پای خود پرورده و علم به آن از انعقاد نطفه 

او دارند به دروغ به کسی غير پدرش نبندند( و با تو در هيچ امر معروفی 
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مخالفت نکنند، بدين شرايط با آنها بيعت کن و بر آنان از خدا آمرزش و سا

غفران طلب، که خدا بسيار آمرزنده و مهربان است«.

آيه در بيان شرايطی برای زنان بيعت کننده با پيامبر )( است که برخی 

از آن شرايط خودداری از سقط و قتل فرزند است )حسينی همدانی، 1404: ج16، 

ص308(. از اين رو بر اساس حرمت قتل هر مسلمانـ  بلکه هر محقون الدمـ  

سقط جنين قبل از دميده شدن روح و حتی زمانی که علقه و مضغه است نيز 

ملحق به قتل است )حسينی سيستانی، 1422: 20(، چنين استنباط می شود که قتل 

فرزند، خواه به صورت زنده به گور کردن و خواه به صورت سقط به دليل 

از بين بردن تماميت جسم و روان و به دنبال آن نقض حيات کودک )متولد 

شده و متولد نشده(، نهی شده است.1 

أِْخنأِْزیِر َو ما أُِهلَّ بِِه لَِغیأِْر اهلل فََمِن  َم ال َم َو لَحأْ أَْمیأْتََة َو الدَّ َم َعَلیأُْکُم ال َّما َحرَّ ب. »إِن

ُطرَّ َغیأَْر باٍغ َو ال عاٍد فاَل إِثأَْم َعَلیأِْه« )بقره: 173(؛ »به تحقيق، خدا حرام گردانيد  اضأْ

بر شما مردار و خون و گوشت خوک را و آنچه را که به اسم غير خدا کشته 

باشند، پس هر کس که به خوردن آنها محتاج و مضطر شود در صورتی که 

به آن تمايل نداشته و )از اندازه ی رمق( تجاوز نکند گناهی بر او نخواهد بود،  

محققاً خدا آمرزنده و مهربان است«.

در تفسير آيه ی مذکور آمده است که خوردن چهار چيز يعنی مردار ـ 

که کانونی از انواع ميکروب هاست ـ ،  خون ـ که هم زيان جسمی دارد و 

1 - الزم به يادآوری است که اين مسئله، شرايط تزاحم حيات مادر و جنين با وجود ضرر و 
عسروحرج مادر باردار و احکام مترتب به آن را در بر نمی گيرد و تنها قتل کودک در شرايط عادی 

را در بر دارد.
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ـ  ، گوشت خوک ـ که خود )خوک( نوعاً از کثافات و  هم اثر سوء اخالقی 

گاهی از فضوالت خودش تغذيه می کند و از ديگر سو، گوشتش دو نوع 

انگل دارد ـ و گوشت هايی که نام غير خدا هنگام ذبح بر آن برده شود و اثر 

روانی و تربيتی نامطلوبی بر انسان دارد، حرام است. به اين ترتيب برای اينکه 

اضطرار بهانه و دستاويزی برای زياده روی در خوردن غذاهای حرام نشود، 

آيه با دو کلمه ی »َغيَْر باٍغ« و »ال عادٍ« گوشزد می کند که اين اجازه تنها برای 

کسانی است که خواهان لذت از خوردن اين محرمات نباشند و از مقدار 

)مکارم شيرازی،  نکنند  از مرگ ضروری است، تجاوز  برای نجات  الزم که 

1374: ج1، صص 588-583(. بنابراين چنين استنباط می شود که بنا بر اضطرار، 

بر زن بارداری که خوف تلف جنين در رحم خود را دارد، واجب است برای 

جلوگيری از تلف شدن نفس محترمه چنانچه غذای حالل در اختيار ندارد 

مانند مال ديگران که رضايت صاحب آن در خوردنش برای او حاصل نشده 

را استفاده کند.  

ری« )فاطر: 18(؛ »و هيچ کس بار گناه ديگری را  َر أُخأْ ج. »َو ال تَِزُر واِزَرةٌ ِوزأْ

به دوش نگيرد«. از اين آيه استفاده می شود که هيچ فردی به گناهی که ديگری 

انجام داده، مؤاخذه نمی شود و هر کس فقط به اندازه ی گناهی که مرتکب شده، 

کيفر می بيند )حسينی همدانی، 1404: ج8، ص422(. بنابراين چنين استنباط می شود، 

در فرضی که مادر باردار مرتکب جرمی  شود، عقل حکم می کند جنين نبايد در 

قبال جرم مادر متحمل ضرر و در نهايت هالکت شود. پس الزم است، اجرای 

مجازات مادر به بعد از سپری شدن دوران بارداری موکول شود.
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2-2- روایات سا

يکی از آرزوهای هر انسانی داشتن فرزندی سالم است و بی گمان اين 

مّهم در پرتو برخورداری از يک خانواده ی سالم )به عنوان معمار اوليه( به 

دست می آيد. استناد به روايات واصله که مربوط به قبل از ازدواج، قبل از 

انعقاد نطفه و در طول دوران بارداری است، می تواند در رسيدن به هدف 

مزبور يک راهنما باشد. در ادامه به چند نمونه از روايات اشاره می شود:

ٍر فََقدأْ قََطَع  َج َکِریَمتَُه ِمنأْ َشاِرِب َخمأْ الف. »قَاَل أَبُو َعبأِْد اهلل )(:  َمنأْ َزوَّ

َرِحَمَها« )حر عاملی، 1409: ج 20، ص79، ح25081(؛ امام صادق )( می فرمايند: 

»هرکس دختر خود را به تزويج مرد شرابخوار درآورد با دختر خود قطع 

رحم نموده است«. 

باََلٌء  بَتََها  َقاِء فَِإنَّ ُصحأْ الأَْحمأْ ِویَج  تَزأْ َو  إِیَّاُکمأْ    )( ِمنِیَن أُْمؤأْ ال أَِمیُر  ب. »قاَل 

 )( امام علی  )کلينی، 1407: ج5، صص 353 و 354، ح1(؛  ِضیَاع «  أَْدَها  ُول َو 

می فرمايند: »هرگز با زنان ديوانه و نادان ازدواج نکنيد، زيرا معاشرت با آنان 

باعث گرفتاری بوده و فرزندان چنين اشخاصی کودن و تباه می گردند«.

َرأَتََک  َُّه قَاَل: یَا َعلِيُّ اَل تَُجاِمِع امأْ ج. »فِي َوِصیَِّة النَّبِيِّ )( لَِعلِيٍّ )( أَن

َشی إِنأْ قُِضَي بَیأْنَُکَما َولٌَد أَنأْ یَُکوَن )ُمَخنَّثًا ُمَخبَّاًل( یَا  َرأَِة َغیأِْرَک فَِإنِّي أَخأْ َوِة امأْ بَِشهأْ

َشی أَنأْ تَنأِْزَل  آَن فَِإنِّي أَخأْ أُْقرأْ َرأِ ال َرأَتِِه فاََل یَقأْ أِْفَراِش َمَع امأْ َعلِيُّ َمنأْ َکاَن ُجنُبًا فِي ال

أَْعَزائِِم ُدوَن َغیأِْرَها  نِي بِِه قَِراَءَة ال ِرقَُهَما قَاَل ابأُْن بَابََویأِْه یَعأْ َماِء فَتُحأْ َعَلیأِْهَما نَاٌر ِمَن السَّ

أَْجنَابَة« )حر عاملی، 1409: ج 20، ص252،  ال َم َما یَُدلُّ َعَلی َذلَِک فِي  أَقُوُل: َو تََقدَّ

ح25559(؛ پيامبر )( می فرمايند: »هرگز با خيال زن ديگری با همسر خود 
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همبستر نگرديد، زيرا اين گونه افکار شيطانی شما، در افکار جنين مؤثر بوده 

و او را از نظر اخالقی منحرف و زناکار می سازد«.

از مجموع روايات بيان شده چنين استنباط می شود که هدف از ازدواج 

تنها پاسخ به غريزه ی جنسی نيست، بلکه دستيابی به آرامش، سکون، پر 

کردن خألهای محبت و از همه مهم تر بقای يک نسل سالم از لحاظ جسمی، 

روانی، عاطفی و ... و در يک کلمه ايده آل است. اين مّهم حاصل نمی شود 

مگر در سايه ی عمل به تعاليم دينی.

2-3- عقل

از آنجا که عقل به طور ذاتی و طبيعی ضرر وارد کردن به ديگری حتی 

به خود را - از ناحيه ی هر کس- زشت و قبيح می داند و به طور قاطع به 

لزوم رفع اين عمل قبيح يعنی برداشتن زيان و از بين بردن منشأ آن از طريق 

مناسب حکم می نمايد )حسينی مراغی: ج1، ص318( و همچنين بنا بر اصل چهلم 

قانون اساسی1 در مواردی که تماميت جسمی و روانی مادر باردار و جنين با 

همديگر تزاحم ندارد )جواز سقط درمانی(،  عقل اعمال ضرر و محروم کردن 

جنين از حق سالمت جسمی و روانیـ  که برای تضمين حيات کودک متولد 

نشده الزم است ـ را عملی قبيح و محکوم قلمداد می نمايد. 

2-4- قواعد فقهی

از جمله قواعد فقهی که به عنوان تضمين و حمايت از تماميت جسمی و 

1- هيچ کس نمی تواند اعمال حق خويش را وسيله ی اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومی قرار 
دهد.
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روانی جنين کاربرد دارند، قواعد »الضرر« و »احترام« می باشند.سا

2-4-1- قاعده ی الضرر

قاعده ی »الضرر« يک اصل کلی حاکم بر احکام و از مقررات اوليه ای 

بوده که از حديث نبوی »الضرر و الضرار فی االسالم« گرفته است. به حسب 

اين روايت يعنی هيچ ضرری در اسالم وجود ندارد، در حالی که نمی توان 

پذيرفت که هيچ ضرری وجود ندارد، جبران تمام ضررها را نيز نبايد باور 

رفتار است که  بايد ديد چه خسارتی جبران پذير است و کدام  البته  کرد. 

ممنوع و سبب مسئوليت می شود )سلطانی نژاد، 1380: 132؛ کاتوزيان، 1378: 152(. 

به هرحال، شمول قاعده ی الضرر هم قبل از وقوع ضرر است و هم بعد 

از وقوع ضرر و عالوه بر حريم و مصالح و منافع کّلی، حريم افراد و منافع 

اشخاص را نيز شامل می شود )لطفی، 1385: 47(. 

هرچند که محيط رشد رحم در مقايسه با دنيای خارج ثابت و تغييرناپذير 

است، ولی عوامل مختلفی می توانند در رشد جنين تأثيرگذار باشند؛ لذا اين 

پرسش مطرح است که تکليف والدين و جامعه در تأمين تماميت جسمی و 

روانی جنين چگونه بايد باشد که ضرری متوجه جنين نگردد.  پاسخ به اين 

سؤال از چند جهت بيان می شود.

الف. مشاوره ژنتیک 

به دليل اينکه بسياری از بيماری های جسمانی و روانی بستگی به ساختار 

ژنتيکی والدين دارد و بسياری از والدين نسبت به انتقال ژنتيکی بيماری ها 

آگاهی الزم را ندارند و از سوی ديگر مسئولين جامعه آن طور که شايسته 
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است تسهيالت الزم را در اختيار والدين قرار نمی دهند، ـ زيرا با در اختيار 

وقوع  احتمال  که  بگيرند  تصميم  می توانند  والدين  الزم،  اطالعات  داشتن 

مشکالت چقدر است ـ از اين رو مشاوره ی ژنتيکی در افرادی که موفق 

به بچه دار شدن نشده اند و افرادی که نسبت به وجود مشکالت ژنتيکی در 

خانواده ی خود آگاهی دارند می تواند سودمند باشد. همچنين در مورد کسانی 

که در خانواده و اقوام آنها سابقه ی عقب ماندگی ذهنی يا اختالالت جسمانی 

وجود دارد، پس از مشاوره با زوجين يک شجره نامه ی ژنتيکی به وجود 

می آيد که طبق آن افراد مبتال مشخص می شوند؛ ليکن با کمک آزمايش های 

ژنتيکی و خونی در مورد بسياری از بيماری ها می توان پی برد که آيا پدر يا 

مادر ناقل ژن معيوب هستند يا خير )شهيدی و حمديه، 1381: 52 و 53(. اگر بعد 

از انجام آزمايش ها و مشاهده ی شجرنامه ی دو طرف معلوم شد اين پيوند 

زناشويی به دليل وجود نقايص ژنتيکی يکی از زوجين يا بستگان آنها منجر 

به تولد فرزندانی معيوب می شود بايد با دو طرف مشاوره کرد و اگر بعد 

از انجام مشاوره معلوم شود هدف از ازدواج داشتن فرزند است، توصيه به 

انصراف از اين ازدواج و در غير اين صورت خودداری از باروری می باشد 

)ايمانی خوشخو،1390: 166(.

ب. پرهیز از عوامل خطرزا )تراتوژن(

برخی از عوامل محيطی نه تنها می توانند آشکارا جنين را از نظر فيزيکی 

و بدن تحت تأثير قرار دهند، بلکه در  رشد روانی جنين نيز مؤثرند. اين 

عوامل می تواند در دوران رويانی و جنينی بسيار مؤثر باشد. به اين عوامل 
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مؤثر در رشد قبل از تولد عوامل خطرزا )تراتوژن( نام نهاده اند که مهم ترين سا

آنها عبارت ا ند از: داروهای شيميايی، هورمون ها و داروهای غير قانونی مثل 

مواد مخدر، تشعشعات، آلودگی های محيط زيست، بيماری ها، تغذيه و سن 

زايمان خطرزا  در حين  که  عواملی  و  مادر  روانی  و  مادر، حاالت روحی 

می باشد. هر دارويی که مادر از آن استفاده می کند می تواند وارد جريان خون 

شود؛ مانند تاليدوميد که روی سلسله اعصاب مرکزی جنين اثر می گذارد يا 

بسياری از هورمون ها می توانند تعادل فضای شيميايی و فيزيکی جنين را 

برهم بزند. پژوهش های انجام شده روی مادران معتاد حاکی از آن است که 

نوزادان مبتال به کاهش وزن، کم خونی، نقص عضو و مشکالت تنفسی و 

مرگ در هنگام تولد خواهند شد. حتی تحقيقاتی که روی مادران سيگاری يا 

کسانی که زياد قهوه يا چای می نوشند در دوران حاملگی، نشان داده که وزن 

کودک هنگام تولد کاهش می يابد يا استفاده از الکل توسط مادران دائم الخمر 

می تواند منجر به عقب ماندگی ذهنی و کوچک بودن جمجمه و رشد ناقص 

مغز شود و نقص در شکل اندام ها ايجاد خواهد کرد )شهيدی و حمديه، 1381: 

54 و 55 به نقل از بار و ديگران(.

پژوهش های انجام شده حاکی از آن است که تشعشعاتی چون »اشعه ی 

ايکس« باعث تغيير در جهش ژن ها شده و پديد آمدن اختالالت ژنتيکی 

خواهد شد. به اين دليل برای کسی که احتمال بارداریـ  به  خصوص در سه 

ماه اول بارداری داده می شود ـ در استفاده از آن ممانعت وجود دارد. افزون 

بر اين موارد آلودگی صوتی و هوا نيز می تواند در جنين مؤثر باشد؛ برای 
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مثال ضايعات ناشی از کارخانه ها و خيابان ها يک دسته ی ديگر از تراتوژن ها 

می باشند که می تواند منجر به اختالل در تکلم، عقب ماندگی ذهنی و ناتوانی 

در حفظ تعادل گردد. بيماری هايی چون سرخجه در صورتی که مادر در 

مرحله ی رويانی به آن مبتال شود، می تواند باعث ابتالی جنين به نارسايی 

قلبی، گوارشی و عقب ماندگی ذهنی گردد. ويروس آبله مرغان )واريسال( 

سقط جنين، کاهش وزن و عقب ماندگی ذهنی را افزايش خواهد داد. مادر 

مبتال به ويروس اچ.آی.وی (HIV) موجب ابتالء کودک به اين بيماری شده 

و حدود 6 ماه تا 5 سال بعد از تولد، کودک دچار تب، اسهال و بيماری های 

گوارشی و اختالل در سيستم گوارشی خواهد شد. از جمله عوامل تراتوژن 

ديگر که اهميت دادن به آنها از يک سو جزء تکاليف والدين و از ديگر سو 

جزء تکاليف جامعه خواهد بود، تغذيه و سن مادر است. تغذيه ی نامناسب 

کاهش رشد  باعث  و  بوده  تأثيرگذار  مرکزی  اعصاب  در سيستم  می تواند 

مغزی جنين شود. البته مشکل افزايش سن و تأثير آن در جنين می تواند با 

تغذيه ی مناسب برطرف شود )شهيدی و حمديه، 1381: 58-56 به نقل از کترلينوس 

وهمکاران(.

در مادران مبتال به استرس و اختالالت روانی و عاطفی، به علت افزايش 

گردش خون به عضالت، قلب و مغز، خون رسانی به جنين کاهش و ضربان 

قلب و فعاليت فيزيولوژيکی جنين افزايش می يابد. به همين جهت متصديان 

اينکه سطح آموزش والدين در  اول  بهداشتی و درمانی جامعه مکلف اند؛ 

خصوص نحوه ی برخورد با عوامل خطرزا )تراتوژن( را افزايش دهند، دوم 
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اينکه در ايجاد يک محيط سالم اجتماعی و ايجاد تسهيالت الزم برای از سا

بين بردن يا کاهش عوامل مخرب محيطی همکاری نمايند؛ سوم اينکه برای 

مادران و نوزادانی که تحت عوامل خطرزا )تراتوژن( می باشند، برنامه های 

درمانی ايجاد و استفاده کنند )شهيدی و حمديه، 1381: 58 و59(.

بنابراين ماده 1040 قانون مدنی به عنوان يک راه کار برای اجبار متقابل 

زوجين جهت پيشگيری از تأثيرات سوء جسمی و روانی امراض مقاربتی 

بر جنين و حمايت از او می باشد، اين ماده مقرر می دارد: »هر يک از طرفين 

برای انجام وصلت منظور می تواند از طرف مقابل تقاضا کند که تصديق 

طبيب به صحت از امراض مسريه مّهم از قبيل سفليس، سوزاک و سل ارائه 

دهد«. از آنجا که قانون گذار به امراض مسريه ی مّهم اشاره نکرده، می تواند 

تمامی مصاديق اين عنوان از جمله ايدز را نيز شامل شود.

به نظر می رسد با ارتقای سطح دانش والدين و جامعه به صورت گروهی 

ايجاد تسهيالت برای جلوگيری از عوامل خطرزا )تراتوژن(  انفرادی و  يا 

مثل کاهش اعتياد، شناسايی زوج مبتال به بيماری های واگير مثل ابتال به ايدز 

و تاالسمی ماژور و ... و دستور استفاده از تغذيه ی مناسب دوران بارداری 

با توجه به شرايط جسمی مادر باردار و انجام واکسيناسيون مناسب دوران 

بارداری و برگزاری کالس های بهداشت روان قبل از ازدواج، قبل از باردار 

در  زوجين  همکاری  و  مشاوره  آن  از  مهم تر  و  بارداری  دوران  در  شدن، 

معرض خطر و انتخاب يک راه مناسب جلوگيری از بارداری می تواند از 

ايجاد ضرر به جنين که هنوز قدم به اين جهان نگذاشته، مؤثر و در رحم مادر 
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از جايگاه امنی برخوردار باشد. ليکن والدين و جامعه در برابر تأمين تماميت 

جسمی و روانی جنين در صورت ورود ضرر مسئول خواهند بود.

ج. پرداخت نفقه در دوران بارداری

ٍل فََأنأِْفُقوا َعَلیأِْهنَّ َحتَّی    خداوند متعال می فرمايد: »... إِنأْ ُکنَّ أُوالِت َحمأْ

َلُهنَّ ...« )طالق: 6(؛ »... و در زمان بارداری نفقه ی آنها )زنان مطلقه(  َن َحمأْ یََضعأْ

را تا زمان وضع حمل بپردازيد ...«.

مطابق اين آيه مردانی که همسرانشان را طالق می دهند، مکلف اند از يک 

سو، زنان مطلقه را از لحاظ نفقه در مضيقه قرار ندهند که شايد در طالق 

رجعی گذراندن عّده منجر شود اين فصل به وصل مبدل شود، از ديگر سو، 

عده ی زنان مطلقه وضع حمل آنهاست، يعنی الزم است تا زمان وضع حمل 

از آنها نگهداری شود و مخارجشان پرداخت گردد. علت اين دستور اين 

است که فرزند امانت خداست و نبايد بعد از طالق رها شود. در خصوص 

نوع مطلقه، نظر فقها در اين زمينه متفاوت است؛ برخی معتقدند پرداخت 

نفقه در دوران بارداری مختص مطلقه رجعيه است. برخی ديگر آن را مطلق 

دانسته و معتقدند چه رجعيه و چه بائن حق سکنی و نفقه دارد، زيرا آيه 

اطالق دارد. در بين فقهای اهل سنت، ابوحنيفه معتقد است که مطلقه بائن 

هم حق مسکن و نفقه را دارد، ولی شافعی قائل است که تنها حق مسکن 

دارد. جمعی ديگر از فقهای جمهور نيز عقيده دارند که مطلقه چه رجعيه و 

چه بائن، حق مسکن و نفقه ندارد )قربانی الهيجی، 1381: 199 و 201(.
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حال اين پرسش مطرح می شود که پرداخت نفقه در دوران بارداری به سا

زنان مطلقه، از آن حمل است يا حامل؟ در پاسخ چنين گفته شده است که به 

 3)(استناد آيات 34 سوره ی نساء1و سوره ی طالق2 و روايتی از امام باقر

و همچنين ديدگاه فقهای اماميه، پرداخت نفقه هنگامی که زوجه دائم و غير 

بين زوجه ی  به اجماع فقها در طالق رجعی  باشد، واجب است و  ناشزه 

باردار و غير باردار فرقی نبوده و پرداخت نفقه واجب است )نجفی، 1404: 

ج31، ص303؛ موسوی خمينی: ج2، صص313 و314(. در طالق بائن يا فسخ نکاح 

اگر زوجه باردار باشد در اينکه نفقه از آن حامل باشد و يا حمل بين فقها 

اختالف است، به گونه ای که صاحب مبسوط عقيده دارد که نفقه از آن حمل 

است، در صورتی که زوجيت وجود ندارد و ملکيت نيز معقول نيست ولی 

قرابت وجود دارد )طوسی، 1387: ج6، ص21(.

در مقابل گروهی معتقدند که به استناد آيه ی 6 سوره ی مبارک طالق4 و 

روايتی از امام  صادق )(5 ظاهر چنين است که نفقه ملک زوجه می باشد 

أَْفُقوا ِمنأْ أَمأْوالِِهم«؛ »مردان را بر  َضُهمأْ َعلی  بَعأٍْض َو بِما أَن َل اهللُ بَعأْ اُموَن َعَلی النِّساِء بِما فَضَّ جاُل قَوَّ 1- »الرِّ
زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری که خدا برای بعضی بر بعضی مقرر داشته و 

هم به واسطه آنکه مردان از مال خود نفقه دهند«.
ا آتاُه اهللُ«؛ »مرد دارا به وسعت و فراوانی  یُنأِْفقأْ ِممَّ قُُه فَلأْ 2- »لِیُنأِْفقأْ ُذو َسَعٍة ِمنأْ َسَعتِِه َو َمنأْ قُِدَر َعَلیأِْه ِرزأْ

نفقه زن شيرده دهد، و آن که نادار و تنگ معيشت است از آنچه خدا به او داده انفاق کند«.
ِجَها  ََّما َذلَِک لِلَّتِي لَِزوأْ ِجَها إِن أُْمَطلََّقُة ثاََلثًا لَیأَْس لََها نََفَقٌة َعَلی َزوأْ َفٍر )( قَاَل: ال 3- »َعنأْ ُزَراَرَة َعنأْ أَبِي َجعأْ
َعٌة«؛ »روايتی از زراره که امام باقر )( فرمودند: برای زن مطلقه بائن بر همسرش نفقه ای  َعَلیأَْها َرجأْ
نيست مگر اينکه همسرش او را طالق رجعی داده باشد« )حر عاملی 1409: ج21، ص519، ح27740(. 

َلُهن «؛ »تا زمانی که وضع حمل کنند خرجشان را بپردازيد«. َن َحمأْ 4- »فََأنأِْفُقوا َعَلیأِْهنَّ َحتَّی یََضعأْ
َرأَتَُه َو ِهَي ُحبأَْلی قَاَل أََجُلَها أَنأْ  ُجِل یَُطلُِّق امأْ   فِي الرَّ بأِْن ِسنَاٍن َعنأْ أَبِي َعبأِْد اهللِ   ِ 5- »َعنأْ َعبأِْد اهللَّ
َلَها« )حرعاملی،1409ه.ق.،ج21: 518،ح27734(؛ »مردی که  َلَها َو َعَلیأِْه نََفَقتَُها َحتَّی تََضَع َحمأْ تََضَع َحمأْ
همسرش را طالق می دهد در حالی که حامله است، تا زمان وضع حمل نفقه او پرداخت می شود«. 
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)نجفی، 1404: ج31، ص323(. 

را  حامل  يا  حمل  صراحت  به  چند  هر  نيز  مدنی1  قانون   1109 ماده 

قول  از  که  می شود  فهميده  کالم  فحوای  از  ولی  است،  ننموده  مشخص 

مشهور فقها پيروی کرده و نفقه را از آن حامل دانسته است. البته برخی از 

حقوق دانان معتقدند که چون جنين وجود مستقل ندارد، برای جبران زحمتی 

که مادر متحمل می شود نفقه برای حامل قرار داده شده است )کاتوزيان، 1385: 

ج1، ص194(. در مقابل حقوق دانانی هستند که نفقه را از آن حمل دانسته و 

معتقدند طبق تعريف مشهود در علم اصول، تعليق حکم بر وصف، مشعر به 

عليت است؛ پس وقتی که در ماده 1109 قانون مدنی پرداخت نفقه به حامل 

مقرر شده، منظور اين بوده که به دليل وجود حمل اين کار انجام شود؛ لذا 

نفقه به حمل تعلق می گيرد )فرشتيان، 1371: 130 به نقل از لنگرودی(.

در نگاه نخست به نظر می رسد وجوب نفقه برای حمل و حامل است، 

اثبات  زيرا به استناد  آيه ی 6 سوره ی مبارک طالق وجوب نفقه بر حامل 

می شود و از ديگر سو، چون در طالق بائن، زوجه ای که حامل نباشد نفقه ای 

نفقه واجب و مجدداً ساقط  با وجود حامله بودن  او تعلق نمی گيرد و  به 

می شود، پس نفقه برای حامل با وجود حمل ثابت می شود. از منظری ديگر، 

ثبوت نفقه برای حمل نقض می شود، زيرا پدر متولی تأمين هزينه ی فرزند 

است خواه متمکن باشد و خواه نباشد. اگر فرزند متمکن هست که پدر 

1- نفقه ی مطّلقه ی رجعيه در زمان عده بر عهده ی شوهر است ... مگر در صورت حمل از شوهر 
خود، که در اين صورت تا زمان وضع حمل حّق نفقه خواهد داشت.
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بايد از مال سا مي تواند از مال او بگيرد و تأمينش کند و اگر متمکن نيست 

خودش تأمين کند. آنچه بر پدر واجب است، توليت اين کار است، يعنی 

پدر مسئول اين کار است يا از مال فرزند يا از مال خود. از اين رو، وجوب 

نفقه برای فرزند ثابت نمی شود بلکه از دسته ی نفقه ی اقارب بوده که از روی 

احسان برای او )کودک( پرداخت می شود، بنابراين وجوب نفقه برای حامل 

به اثبات می رسد و نفقه ی دوران بارداری فقط از آن حامل است.

2-4-2- قاعده ی احترام

از جمله قواعد بحث شده در ميان فقها قاعده ی »احترام مال مسلمان« 

است و مقصود از احترام مال مسلمان آن است که مال از هرگونه تجاوز و 

تصرف غير، مصونيت دارد و اگر کسي بدون رضايت و اجازه ی مسلمان 

در مال وي تصرف کند، متجاوز به مال ناميده مي شود )مشايخی، 1383: 13(، 

به گونه ای که يکی از فقها در خصوص جايگاه استناد به قاعده ی احترام، 

بر اين باور است که در اسالم مال اشخاص محترم است و بايد از تجاوز 

مصون باشد و در صورت ايراد خسارت، عامل بايد جبران آن را بپردازد. 

مهم تر از اموال، جان، تماميت جسمانی، شخصيت و آبروی اشخاص است 

که بايد محترم شمرده شده و در صورت آسيب ديدگی، عالوه بر آنکه بايد 

به نحوی جبران گردد، در مواردی هم که از روی عمد و سوء نيّت باشد، در 

کنار حرمت عمل و مجازات دنيوی، عقوبت اخروی نيز در پی دارد و اهانت، 

سبک شمردن صاحب شخصيت و مانند آن به حکم عقل، نقل و اجماع حرام 

است و بايد به نحو مقتضی جبران خسارت شود )حسينی مراغی: 556(.
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همچنين انسان موجودی است دارای کرامت ذاتی که موهبتی گرانقدر 

از طرف پروردگار است، به گونه ای که خداوند در آيه ی 70 سوره ی مبارک 

ِر َو َرَزقأْناُهمأْ  أْبَحأْ أْبَرِّ َو ال نا بَنِي آَدَم َو َحَملأْناُهمأْ فِي ال مأْ اسراء می فرمايد: »َو لََقدأْ َکرَّ

نأْ َخَلقأْنا تَفأِْضیل«؛ »و محققاً ما فرزندان آدم  لأْناُهمأْ َعلی  َکثِیٍر ِممَّ یِّباِت َو فَضَّ ِمَن الطَّ

را بسيار گرامی داشتيم و آنها را )بر مرکب( در بّر و بحر سوار کرديم و از 

هر غذای لذيذ و پاکيزه آنها را روزی داديم و آنها را بر بسياری از مخلوقات 

خود برتری و فضيلت کامل بخشيديم«. منشأ اين کرامت ذاتی،  رابطه ی مهم 

و ارزشمند انسان با خداوند است و در قرآن کريم بر اين رابطه تأکيد شده 

است.1 

بر اين مبنا چنين برداشت می شود که حق برخورداری از تماميت جسمی 

و روانی جنين از ديدگاه نظام حقوق اسالم در راستای احترام به کرامت 

ذاتی انسان به عنوان برگزيده ترين مخلوقات شکل می گيرد. به گونه ای که 

احترام به تماميت وجودی جنين به عنوان يک تکليف شرعی برای والدين 

قلمداد می شود؛ آنجا که خداوند می فرمايد: »يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُقوا أَنُْفَسُکْم 

و  آورده ايد خود  ايمان  که  »ای کسانی  )تحريم: 6(؛  َوُقوُدَها«  ناراً  أَْهلِيُکْم  َو 

خانواده ی خويش را از آتشی که هيزم آن انسان ها و سنگ هاست نگه داريد«. 

اين تکليف شرعی برای جامعه نيز تعريف شده است. در چارچوب چنين 

احترامی حمايت از تماميت جسمی و روانی جنين تضمين می شود.

ُت فِیِه ِمنأْ ُروِحي «؛ »و در او )انسان( از روح خود )يک روح شايسته و بزرگ( دميدم «.  1 - »َو نََفخأْ
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2-5- اندیشه های فقهیسا

در نظام حقوق اسالم در راستای حمايت از سالمت و مصلحت جنين 

از يک سو، اگر مادر به دليل ارتکاب جرمی به مجازات محکوم شود که 

موجب هالکت جنين يا ترس از به هالکت رسيدن او باشد، آن حکم تا بعد 

از زايمان و حتی در مواقعی مدتی بعد از تولد به تعويق می افتد. به گونه ای 

که از ديدگاه صاحب تحریرالوسیله، اجرای قصاص تا زمانی که زايمان کند 

و آغوز را به کودک بنوشاند به تعويق می افتد، اگرچه بعد از جنايت باردار 

شده و هرچند آن بارداری ناشی زنا باشد و اگر زن ادعای باردار بودن کند 

و چهار زن شهادت به بارداری وی بدهند ادعای وی ثابت می شود و تا 

مشخص شدن وضعيت او اجرای قصاص به تعويق می افتد و اگر زايمان 

نمايد و زندگی کودک متوقف بر حيات مادر باشد و احتمال مرگ کودک 

برود، اجرای حد جايز نبوده بلکه به تعويق انداختن آن واجب است حتی 

اگر مشخص شود که زنی باردار بوده و قصاص شده است، پرداخت ديه نيز 

واجب می شود )موسوی خمينی: ج2، صص538 و 539(. همچنين بنا بر نظر برخی 

از فقها، اگر حد، رجم )سنگسار( باشد اجرای حد بر زن باردار که مرتکب زنا 

شده است به عقب می افتد تا زمانی که زايمان نمايد هر چند جنين حاصل 

از زنا باشد و بعد از زايمان آغوز را به کودک بنوشاند و چنانچه کودک کفيل 

نداشته باشد تا زمانی که کودک شير می خورد اجرای حد به تعويق می افتد. 

اين حکم در خصوص حّد جلد نيز مصداق دارد )عاملی، 1410: ص137، ح9، 

حّلی، 1411: 185؛ فاضل لنکرانی، 1422 :197(. 
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بنا بر فتاوای فوق، چنين استنباط می شود که وقتی قصاص و حدود برای 

حمايت از تماميت جسمی و روانی جنين به تأخير می افتد،  به طريق اُولی 

مجازات تعزيری و بازدارنده در صورت ورود ضرر به کودک )متولد شده يا 

متولد نشده( نيز به تأخير می افتد.

  با الهام از ديدگاه شريعت اسالم، برخی از مواد حقوق جزا از جمله 

مواد 443 و 1437 قانون مجازات اسالمی مصوب )1392/2/1( نيز بر اين 

حکم تأکيد داشته اند.

از ديگر سو، حتی بنا بر اضطرار برخی تکاليف شرعی نيز از عهده ی 

زن باردار برداشته شده است؛ يکی از اين واجبات شرعی که مورد اتفاق 

فقهاست، ساقط شدن تکليف روزه از عهده ی زن بارداری است که با روزه 

گرفتن، حمل وی متحمل ضرر می شود؛ به تعبير فقها حتی اگر خوف ضرر 

به حمل هم وجود داشته باشد، وجوب روزه منتفی است )ابن ادريس حلی، 

1410: ج1، ص400؛ حلی، 1414: ج6، ص217(.

1 - ماده 437. »زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود. 
اگر پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زمانی که حيات طفل محفوظ بماند، قصاص به 
تأخير می افتد.« البته در بسياری از مقررات به طور مستقيم واژه ی جنين به کار برده نشده است، ولی 
می توان الغاء خصوصيت نمود و بالمالزمه جنين ـ يعنی کودکی که توسط شکم و رحم از نظرها 

پوشيده شده است ـ را تحت پوشش قرار داد. 
ماده 443. اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پيش يا پس از وضع 
حمل، بيم تلف يا آسيب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بيم مذکور برطرف شود به تأخير 

می افتد.«. 
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2-6- اندیشه های حقوقیسا

عده ای از انديشمندان عقيده دارند که کودِک قبل از تولد ـ يعنی جنين ـ 

حيات دارد، پس شايسته است که مقنن از وی حمايت کند تا حقی با تولد 

او پايمال نگردد و بدين اعتبار شايد بتوان ادعا کرد که شروع کودکی در 

واقع از تاريخ انعقاد نطفه است، زيرا از اين زمان است که مقنن کودک را به 

عنوان موجودی زنده و مستقل از پدر و مادر قلمداد کرده و برای او حقوق 

و تکاليفی قائل است. به بيان ديگر حيات موجود واقع در رحم مادر، متعلق 

به يک موجود انسانی است، موجودی که اسيدهای نوکلئيک (DNA) انسانی 

دارد و از دريچه ی علم، زنده تلقی می شود. از ديگر سو، بر مبنای اصول 

شناخته شده ی حقوق بشر، شأن انسانی انسان، ربطی به ميزان تکامل و بلوغ 

جنسی يا عقلی او ندارد و حق مادر بر اختيار، نبايد نافی اين شأن ذاتی تلقی 

شود. بنا به حکم عقل جنين شخصيت دارد و نمی توان او را مملوک تلقی 

کرد و در مورد حيات او تصميم گرفت. هر چند که حيات موجود انسانی 

مستقر در رحم به مادر وابسته است، ولی بخش يا عضوی از بدن او نيست 

)مهرگان، 1386: 475(

   به نظر می رسد، چنانچه جنين را موجودی مستقل از مادر فرض کرده 

و به عنوان يک عضو بدن مادر در نظر گرفته نشود، اين ايراد مطرح گردد که 

جنين با تغذيه از وجود مادر به عنوان يک عضو موقت بدن مادر محسوب 

می شود، زيرا به واسطه ی پرزهای جفتی به ديواره های رحم متصل است و 

از طريق بند ناف تغذيه می شود، به گونه ای که با مرگ او در درون رحم 
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می تواند همانند يک عضو تخريب شده سيستم بدن و از همه مهم تر گردش 

خون و انعقاد مادر را در معرض خطر قرار دهد، پس شايد از نظر اختصاص 

يافتن امور مالی به او يک موجود مستقل محسوب شود، ولی تا زمانی که 

در رحم مادر سکنی گزيده است، مصداقی از بخش يا عضوی از بدن او به 

حساب می آيد. 

3- شرایط تأمین تمامیت جسمی و روانی جنین

حمايت در معنای عام کلمهـ  که شامل جنبه های مختلف بهداشتی، تغذيه 

و ديگر مصاديق حمايتی استـ  ايجاب می کند که برای پيشگيری از تأثيرات 

سوء جسمی و روانی بر جنين شرايطی مهيا شود که محيط رحم به يک 

جايگاه امن و سالم مبدل شود.

در دوران بارداری جنين دو مرحله را در رحم مادر طی مسير می کند: اول، 

جنينی که فاقد زندگی انسانی و روح است؛ دوم، جنينی که حيات انسانی يافته 

و روح انسانی دارد )محسنی، 1386: 322(. بنابراين گاهی در هر يک از اين مراحل 

معلوم می شود که حيات مادر و جنين در تزاحم واقع شده و اين در حالی است 

که ولوج روح اتفاق افتاده؛ برخی از فقها در اين باره معتقدند: »در صورت 

نگرانی نسبت به زنده ماندن هر دو، بايد منتظر ماند تا خداوند چه خواهد و 

چه پيش آيد« )طباطبايی يزدی، 1409: ج 1، ص439(. بسياری از فقها نيز اين نظر را 

پذيرفته اند )طباطبايی حکيم، 1416:  ج 4، ص254؛ سبزواری، 1413: ج 4، ص177( . بنا بر 

اين نظر چنين برداشت می شود به دليل اينکه هر دو نفس محترمه اند بر شخص 

ثالث روا نيست که يکی را بر ديگری ترجيح دهد. 
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ولی در صورتی که حيات يکی از آن دو متحمل عدم شده باشد، فقها به سا

دليل عموم ادله ی عقلی و شرعی بر وجوب حفظ نفس محترمه و روايات 

واصله1 در خصوص مزبور، فتوا نسبت به نجات شخص دارای حيات داده اند. 

برخی از فقها می گويند: »اگر زنی که فرزند زنده در رحم دارد، فوت شود بايد 

طرف چپ شکم او را شکافت و فرزند را خارج نمود، آن گاه آن موضع را 

بدوزند و سپس غسل داده و کفن نمايند و دفن شود« )عکبری بغدادی )مفيد(، 

1413: 87(. بالعکس اين مطلب، يعنی زنده بودن مادر نيز صادق است.2 در مقابل 

ولوج روح جنين، در تزاحم حيات مادر و جنين پيش از اتمام خلقت و ولوج 

روح در صورت مشهود بودن خطر حيات مادر در صورت ابقاء حيات جنين، 

فقها بر جواز اسقاط جنين فتوا داده اند )حسينی سيستانی، 1417: ج 1،  ص463 و464(.

)مصوب  درمانی  سقط  قانون  واحده  ماده  استناد  به  توضيح  اين  با 

1384/3/10(3 بعضی از زوج ها، مبتال به بيماری های خونی بوده و ژن معيوب 

نَِها أَ یَُشقُّ  أَْولَُد فِي بَطأْ ُک ال أَةِ تَُموُت َو یَتََحرَّ أَْمرأْ َحابِِه َعنأْ أَبِي َعبأِْد اهلل )(  فِي ال 1 - »ُعَمیأٍْر َعنأْ بَعأِْض أَصأْ
نَُها«؛ »روايت از امام صادق )( در مورد زنی که می ميرد  أَْولَُد قَاَل فََقاَل نََعمأْ َو یَُخاُط بَطأْ َرُج ال نَُها َو یُخأْ بَطأْ
در حالی که کودک در رحم او زنده است؛ سؤال شده آيا جايز است که شکم را برش داده و جنين 

را خارج نمود؟ ايشان دستور به جواز خروج فرمودند« )حر عاملی، 1409: ج2، ص470،  ح2669(.
نَِها  أَُة َو فِي بَطأْ أَْمرأْ ِمنِیَن ) ( إَِذا َماتَِت ال أُْمؤأْ ِ )( قَاَل: قَاَل أَِمیُر ال ٍب َعنأْ أَبِي َعبأِْد اهللَّ ِب بأِْن َوهأْ 2- »َعنأْ َوهأْ
ُف َعَلیأَْها قَاَل اَل بَأأَْس أَنأْ  أَْولَُد فَیُتََخوَّ نَِها ال أَةِ یَُموُت فِي بَطأْ أَْمرأْ أَْولَُد َو قَاَل فِي ال َرُج ال نَُها َو یُخأْ ُک ُشقَ بَطأْ َولٌَد یَتََحرَّ
ِرَجُه« )حر عاملی، 1409: ج 2، ص470،  ح2671(؛ »وهب بن وهب از امام  َعُه َو یُخأْ ُجُل یََدهُ فَیَُقطِّ ِخَل الرَّ یُدأْ
صادق )( نقل می کند که ايشان از جدش اميرالمؤمنين نقل می کند که فرمودند: »هرگاه جنين در 
رحم مادر بميرد و موجب خطر برای جان مادر شود، جايز است جنين را از شکم او خارج ساخت، 

هرچند که منجر به قطعه قطعه شدن جنين شود«. 
3- ماده واحده قانون سقط درمانی. »سقط درمانی با تشخيص قطعی سه پزشک متخصص و تأييد 
پزشکی قانونی، مبنی بر بيماری جنين که به علت عقب افتادگی يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج 
مادر است و يا بيماری مادر يا تهديد جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح )چهار ماه( با رضايت زن 
مجاز می باشد و مجازات و مسئوليتی متوجه پزشک بار نخواهد بود. متخلفين از اجرای مفاد اين قانون 

به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم خواهند شد«.
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دارند و در نتيجه ناقل بيماری به فرزندان خود هستند. احتمال اينکه اين 

فرزندان مبتال به بيماری های شديد باشند، بسيار زياد است و چنين کودکانی 

از بدو تولّد تا پايان عمر، دائماً در وضع مشّقت باری به سر خواهند برد؛ برای 

مثال بيماران هموفيلی همواره ممکن است با کوچک ترين ضربه ای دچار 

خونريزی شديد منجر به فوت و فلج شوند. حال اين سؤال مطرح است که 

با توّجه به امکان تشخيص اين بيماری در هفته های اّول بارداری، سقط جنين 

در چنين مواردی جايز است؟ صاحب اجوبةاإلستفتائات در اين باره می گويد: 

»اگر تشخيص بيماری در جنين قطعی است و داشتن و نگهداشتن چنين 

فرزندی موجب حرج می باشد، در اين صورت جايز است قبل از دميده شدن 

روح، جنين را اسقاط کنند ولی بنا بر احتياط، ديه ی آن بايد پرداخت شود« 

)حسينی خامنه ای، 1424: 279 و 280(.

بنابراين استنباط می شود که در شرايط تزاحم، مسئله ی ولوج روح نقش 

تعيين کننده در انتخاب جنين دارد و حمايت از جنين قبل از تولد تا آنجاست 

که حالت ضرورت وجود نداشته باشد. در حالت ضرورت هم سقط تا قبل 

از دميده شدن روح مجاز بوده، ولی بعد از دميده شدن روح مجاز نيست. هر 

چند در هر دو مرحله ی سير تکاملی جنين، منصرف از ادله ی حرمت نفسه 

محترمه و با عنايت به قاعده ی فقهی »دفع مفسده اولی از جلب مصلحت« 

شايد بتوان گفت، به دليل اينکه در شرايط تزاحم، با فوت مادر ديگر اعضای 

خانواده نيز در معرض آسيب قرار می گيرد، بهتر است اهم يعنی حفظ جان 

چند نفر بر مهم يعنی حفظ جان يک نفر ترجيح داده شود و دليل ديگر اينکه 
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با اقدام نکردن برای حفظ جان هر دو نفر )مادر و جنين( احتمال در معرض سا

خطر گرفتن جان هر دو وجود دارد. همچنين شايد ترجيح ندادن جان هر 

دو با وجود ولوج روح، زمانی مورد دفاع بود که تنها يک تساوی دو طرفه 

حاکم باشد. 

4-آثار حقوقِی نقض تأمین تمامیت جسمی و روانی جنین

به اعضاء و جوارح جنين و متشنج  صدمه ی جانی و جراحات وارده 

مواد  آن  مورد  در  که  است  از جمله موضوعاتی  امن رحم،  نمودن محيط 

قانونی منحصری به صورت تفصيلی چه از نظر مدنی و چه کيفری وجود 

ندارد. در اين مقال سعی بر آن است که از مواد قانونی همچون مواد در باب 

ديه ی سقط جنين يا قوانين حمايت از کودکانـ  از آن جهت که جنين همان 

کودک پوشيده شده توسط بطن و رحم مادر در نظر گرفته شده است ـ الغاء 

خصوصيت نمود و از حقوق کودک متولد نشده يا حتی بعد از تولد او دفاع 

نمود.

4-1- مسئولیت مدنی

الَدُهمأْ َسَفهًا بَِغیأِْر ِعلأٍْم...  َِّذیَن قَتَُلوا أَوأْ خداوند متعال می فرمايد: » قَدأْ َخِسَر ال

تَِدینَ« )انعام: 140(؛ »به يقين آنها که فرزندان خود را  ِ قَدأْ َضلُّوا َو ما کانُوا ُمهأْ

از روی سفاهت و نادانی کشتند زيان ديدند ... آنها گمراه شدند و )هرگز( 

هدايت نيافتند«.
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ننگين عصر  و  آداب زشت  و  احکام خرافی  از  قسمتی  بيان  دنبال  به 

جاهليت عرب، از جمله کشتن فرزندان به عنوان قربانی بت ها و يا زنده به 

گور کردن دختران به عنوان حفظ حيثيت قبيله و خانواده، خداوند در ابتدا 

می فرمايد: »کسانی که فرزندان خود را از روی سفاهت و جهل کشتند زيان 

کردند«. يعنی اين گروه هم از نظر انسانی و اخالقی، هم از نظر عاطفی و 

هم از نظر اجتماعی گرفتار خسارت و زيان شدند و از همه باالتر متحمل 

مبارک  آيه ی 140 سوره ی  مطابق  معنوی در جهان ديگر شدند.  خسارت 

انعام عمل آنها يک نوع »خسران و زيان« و سپس »سفاهت و سبک مغزی« 

و بعد »کار جاهالنه« معرفی شده است، که هر يک از اين تعبيرهای سه گانه 

به تنهايی برای معرفی زشتی عمل آنها کافی است. از اين رو کدام عقل اجازه 

می دهد که انسان فرزند خود را با دست خود به قتل برساند )مکارم شيرازی، 

1374: ج5، ص 458 و 459(.

همچنين ماده 957 قانون مدنی1 ضمن شناسايی شخصيت حقوقی برای 

جنين، در صورت زنده متولد شدن، وی را مستحق مطالبه ی خسارت می داند. 

به نظر می رسد که قاعده ی کلی فوق با توجه به وحدت مالک »احقاق و 

استيفای حق« در خصوص حق مطالبه ی ضرر و زيان و درخواست جبران 

خسارت ناشی از جرم نيز مجری باشد. طبق اين ضابطه، به استثنای زيان ديده 

کسی ديگر حق مطالبه ی خسارت را ندارد و تنها برای زيان ديده يا وارث 

يا نماينده ی او چنين حقی وجود دارد )عباسی، 1377: ج3، ص165(. بنابراين 

1 - ماده 957. »حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد، مشروط بر اينکه زنده متولد شود«.
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به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدنی1، در صورت ورود ضرر مادی سا

و معنوی که متوجه زيان ديده )جنين( شده باشد، ضمان محقق می گردد و 

در صورت پيگيری زيان ديده قابل رسيدگی است. همچنين در عين اينکه 

به استناد ماده 1180 قانون مدنی، طفل صغير تحت واليت قهری پدر و جد 

پدری خود می باشد، به استناد ماده 1193 همان قانون، طفل )کودک( وقتی که 

کبير شد از تحت واليت خارج می شود. حتی در ماده واحده ی قانون راجع 

به تعيين قيم اتفاقی )مصوب 1316/12/26( مقرر شده است: »در مواردی 

که تعقيب جرم موقوف به شکايت متضرر از جرم است، اگر متضرر از جرم 

صغير باشد و ولّی يا قيم ندارد مدعی العموم مکّلف است موافق قانون برای 

صغير، قيم معين کند و هرگاه تعيين قيم موجب فوت وقت و يا توجه ضرر و 

زيان نسبت به صغير باشد تا تعيين قيم، مدعی العموم موقتاً کسی را به عنوان 

قيم اتفاقی تعيين می نمايد و در مواقع ضرورت قبل از تعيين قيم اقدامات 

فوری را که برای حفظ آثار و داليل جرم و تعقيب آن الزم است، دستور 

می دهد ولی ادامه ی تعقيب منوط است به اينکه مصلحت صغير را در تغيير 

امر تشخيص کند و شکايت کند. در مواردی که صغير ولّی يا قيم دارد و ولّی 

1 - ماده   1. »هرکس بدون مجوز قانونی عمداً يا در نتيجة بی احتياطی به جان يا سالمتی يا مال يا 
آزادی يا حيثيت يا شهرت تجارتی يا به هر حق ديگری که به موجب قانون برای افراد ايجاد گرديده 
است، لطمه ای وارد نمايد که موجب ضرر مادی يا معنوی ديگری شود، مسئول جبران خسارت 

ناشی از عمل خود می باشد«.
ماده 2. »در موردی که عمل وارد کننده ی زيان موجب خسارت مادی يا معنوی زيان ديده شده 
باشد، دادگاه پس از رسيدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نمايد و چنانچه 
عمل وارد کننده ی زيان موجب يکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع 

خساراتی که وارد نموده است، محکوم خواهد نمود«.
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يا قيم او شخصاً مرتکب عمل شده و يا مداخله در جرم داشته و موافق قانون 

مدنی قيم اتفاقی هنوز معين نشده است، نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد 

و اگر قيم اتفاقی تعيين شده وظيفه ی اقدام بر عهده ی اوست«. 

بنابر مطالب پيش گفته، استنباط می شود که اقامه ی دعوی در زمان جنينی 

يا بعد از خروج طفل )کودک( از رحم با ولیِّ قهری اوست و در صورت 

ارتکاب ولّی يا قيم و يا نداشتن قيم، با تعيين قيم توسط مدعی العموم اقامه ی 

دعوا انجام می شود؛ حتی می تواند در صورت فوت وقت توسط شخص 

مدعی العموم اسباب اوليه ی اقامه ی دعوا مهيا شود. از ديگر سو، اين اقامه ی 

دعوا، می تواند تا بلوغ طفل )کودک( به تأخير افتد. 

4-2- مسئولیت کیفری

خداوند متعال در آيه ی 92 سوره ی نساء می فرمايد: »هيچ مؤمنی حق 

ندارد مؤمن ديگری را بکشد مگر به خطا، حال اگر کسی مؤمنی را به خطا به 

قتل برساند بايد در )کفاره ی آن( يک برده ی مؤمن را آزاد کند و خون بهايی 

هم به کسان او تسليم کند ... و کسی که نمی تواند برده ای را آزاد کند به جای 

آن دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد. اين بخشايشی از ناحيه ی خدای اوست 
که خداوند همواره دانای فرزانه است«.1

ِمنٍَة َو ِدیٌَة ُمَسلََّمٌة إِلی   ِریُر َرقَبٍَة ُمؤأْ ِمنًا َخَطًأ فَتَحأْ ِمنًا إاِلَّ َخَطًأ َو َمنأْ قَتََل ُمؤأْ تَُل ُمؤأْ ِمٍن أَنأْ یَقأْ 1 - »َو ما کاَن لُِمؤأْ
ٍم بَیأْنَُکمأْ  ِمنٍَة َو إِنأْ کاَن ِمنأْ قَوأْ ِریُر َرقَبٍَة ُمؤأْ ِمٌن فَتَحأْ ٍم َعُدوٍّ لَُکمأْ َو ُهَو ُمؤأْ قُوا فَِإنأْ کاَن ِمنأْ قَوأْ دَّ لِِه إاِلَّ أَنأْ یَصَّ أَهأْ
بًَة ِمَن  َریأِْن ُمتَتابَِعیأِْن تَوأْ ِمنٍَة فََمنأْ لَمأْ یَِجدأْ فَِصیاُم َشهأْ ِریُر َرقَبٍَة ُمؤأْ لِِه َو تَحأْ َو بَیأْنَُهمأْ ِمیثاٌق فَِدیٌَة ُمَسلََّمٌة إِلی  أَهأْ

اهللِ َو کاَن اهللُ َعلِیمًا َحِکیمًا«.
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ــلمانی که در حريم اسالم سا آيه در بيان حرمت ارتکاب جنايت عليه مس

قرار دارد، می باشد. مطابق آيه، هرگز شايسته نيست شخصی از روی عمد، 

ــود، عماًل از  ــاند و چنانچه مرتکب اين عمل ش ــلمانی را به قتل برس مس

ــالم خارج شده و مستوجب عقوبت و قصاص خواهد شد، مگر  حريم اس

ــد؛ برای نمونه، تيری که  هنگامی که بدون توّجه و به گونه ی تصادف باش

رها نموده به شخصی اصابت کند و کشته شود. در اين صورت چون عمل 

ــاس عمد و توّجه نبوده، جنايت صدق نمی کند و خطاب  ــخص بر اس ش

ــت.  ــتثناء متّصل اس حرمت نيز به او متوّجه نخواهد بود به اين جهت اس

ــت، بايد ديه ای که در فقه اسالم مقّرر است  تدارک و جبران، حق ورثه اس

ــت مي توانند از تمام ديه و  ــخص اس به ورثه مقتول بدهد و چون حّق ش

ــينی همدانی، 1404: ج4، صص 158و  يا از مقداری از آن صرف نظر کنند )حس

159(. بنابراين هر شخصی در برابر کارهای زشت خود آزاد و رها نخواهد 

ــد. مسئوليت کيفری نيز  بود، حتی اگر کاری از روی خطا اتفاق افتاده باش

ــود. ــاس اثبات می ش بر همين اس

بنابراين به استناد آيه ی 92 سوره ی نساء، خواه جنايت بر زن حامله و 

با قرار گرفتن او در يک محيط خطرزا )تراتوژن( موجب نقص عضو جنين 

شود و خواه موجب سقط جنين شود، جانی ضامن و واجد مسئوليت کيفری 

است و ولّی جنين حق مطالبه ی ديه را از وی خواهد داشت. اّما چنانچه 

جنايت يا سقط توسط يکی از والدين جنين صورت پذيرد مرتکب )هر يک 

از والدين( به نسبت ورود ضرر به جنين ضامن و مستحق عقوبت است و 
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از اين ديه ارث نمی برد؛ خواه جنايت عمدی باشد خواه خطائی. مطابق ماده 

718 قانون مجازات اسالمی )مصوب 1392/2/1( هرگاه زنی جنين خود را 

در هر مرحله ای که باشد از بين ببرد، به عمد، شبه عمد و يا خطا، ديه حسب 

مورد توسط مرتکب يا عاقله پرداخت می شود. افزون بر اينکه اگر قبل از 

ولوج روح، جنين ساقط شود، کفاره واجب نبوده، ولی بعد از ولوج روح 

عالوه بر ديه پرداخت کفاره نيز واجب است. 1 

قتل عمدی جنين قصاص  در  که چرا  مطرح می شود  اين سؤال  حال 

صورت نمی گيرد؟ در پاسخ گفته می شود، به استناد روايات باب قتل صغير 

و مجنون و از ظاهر فتاوای برخی از فقها و مترتب شدن ديه بر صغير و 

مجنون به طريق اولويت در قتل جنين نيز ديه تعلق می گيرد )موسوی خمينی: 

ج2، ص523؛ کلينی، 1429: ج 14، ص337،  ح14185(.

به هر حال از ديدگاه حقوق جزا، در مواد 622 تا 624 قانون مجازات 

اسالمی مصوب 1375 با موضوع مجازات سقط جنين، مواد 716 تا 721 

اسالمی  مجازات  قانون   688 ماده  و  جنين  ديه ی  موضوع  با  قانون  همان 

َرَح َولََدَها فََألأَْقتأْ َولََدَها  َرأٍَة َشِربَتأْ َدَواًء َو ِهَي َحاِمٌل لِتَطأْ 1- »َعنأْ أَبِي ُعبَیأَْدَة َعنأْ أَبِي َعبأِْداهللِ ) ( فِي امأْ
أْبََصُر فَِإنَّ َعَلیأَْها ِدیًَة تَُسلُِّمَها إِلَی أَبِیِه قَاَل َو إِنأْ  ُع َو ال مأْ ُم َو ُشقَّ لَُه السَّ ٌم قَدأْ نَبََت َعَلیأِْه اللَّحأْ قَاَل إِنأْ َکاَن لَُه َعظأْ
ًة تَُسلُِّمَها إِلَی أَبِیِه قُلأُْت فَِهَي اَل تَِرُث ِمنأْ َولَِدَها  بَِعیَن ِدینَاراً أَوأْ ُغرَّ َغًة فَِإنَّ َعَلیأَْها أَرأْ َکاَن َجنِینًا َعَلَقًة أَوأْ ُمضأْ
ََّها قَتََلتأُْه« )عاملی، 1413: ج 15، ص480؛  حّلی،1420: ج 5، ص627؛  فاضل هندی،  ِمنأْ ِدیَتِِه قَاَل اَل ِلَن
1416: ج 11، ص459؛ حر عاملی، 1409: ج 29، ص318، ح35684(؛ »از ابی عبيده نقل شده که 
از امام صادق )( در مورد زن حامله ای که اقدام به خوردن دارو نمود و جنينش را سقط کرد 
سؤال نمودم. ايشان فرمودند: اگر دارای استخوان بوده و بر استخوان گوشت روييده و دارای چشم 
و گوشت بوده مادر بايد ديه کامل را به پدر بدهد... . سؤال کردم آيا از ديه ارث می برد؟ فرمودند: 

خير. زيرا جنين را کشته است«. 
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مصوب 1392 1 با موضوع رعايت بهداشت عمومی، به موضوع ورود ضرر سا

به جنين پرداخته شده است. همان طور که مالحظه می شود مواد مذکور 

تمامی  که  حالی  در  است،  بوده  فيزيکی  بر جسم  وارده  به صدمات  ناظر 

اين مورد خالصه نمی شود و ممکن است برخی از صدمات  به  صدمات 

به روان آسيب وارد کند. قانون مجازات اسالمی در اين خصوص سکوت 

اختيار نموده ولی از ديدگاه قانون مدنی مضروب می تواند جبران خسارت 

نمايد. قانون مدنی برگرفته از فقه اماميه و به استناد برخی از قواعد فقهی 

به خصوص قاعده ی الضرر ورود ضرر جسمی يا روانی را مستلزم جبران 

نوجوانان  و  کودکان  از  حمايت  قانون   4 ماده  همچنين  می داند.  خسارت 

مصوب 1381 مقرر می دارد: »هر گونه صدمه و اذيت و آزار و شکنجه ی 

جسمی و روحی کودکان و ناديده گرفتن عمدی سالمت و بهداشت روانی 

و جسمی و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه تا شش ماه 

حبس و يا تا ده ميليون )10000000( ريال جزای نقدی محکوم می گردد«.

به نظر می رسد، از يک سو، می توان به استناد مواد مذکور ـ هر چند 

که برخی از مواد قانونی منطوقاً مربوط به جرم در معرض خطر قرار دادن 

تماميت جسمی و خصوصاً روانی جنين نباشدـ  از فحوای خطاب قانون گذار 

حق برخورداری از تماميت جسمی و روانی جنين و ضمانت اجرايی که 

1- ماده 688. »هر اقدامی که تهديد عليه بهداشت عمومی شناخته شود از قبيل آلوده کردن آب 
آشاميدنی يا توزيع آب آشاميدنی آلوده، دفع غير بهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زايد و 
ريختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خيابان ها و کشتار غير مجاز دام، استفاده غير 
مجاز فاضالب خام يا پساب تصفيه ی فاضالب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبين 
چنانچه قوانين خاص مشمول مجازات شديدتری نباشند به حبس تا يک سال محکوم خواهند شد«.
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به دنبال دارد را به اثبات رسانيد. از ديگر سو، در کنار مواد قانونی مقرره، 

والدين و جامعه مکّلف اند در حمايت از اين حق از اعمال اهمال و بی مباالتی 

خودداری کرده و به تغذيه و راه های پيشگيری اوليه و درمان فوری و کافی 

جنين  روح  و  جسم  به  صدمه  ورود  از  تا  نمايند  مبذول  شايسته  اهتمام 

جلوگيری شود و در صورت ورود هرگونه آسيب مسئول جبران خسارت 

باشند. در اين ميان بين جنين قبل از ولوج روح و پس از ولوج روح فرقی 

نيست، هر چند که از نظر ضمانت اجرا متفاوت اند. چرا که پيشگيری به  

خصوص پيشگيری اوليه بهتر از درمان است، از اين رو مراقبت از جسم و 

روان جنين اولی تر از اين است که جرمی اتفاق افتد تا مجرم به دنبال جبران 

خسارت و پرداختن ديه برآيد.

نتیجه گیری

تحقق لقاح به طور طبيعی به معنای شروع حيات در يک فرد جديد است 

که از نظر ساختاری ارگانيسمی مستقل از جسم مادر پرورش دهنده دارد و 

تمامی اطالعات ژنتيکی الزم برای دستيابی به رشد جسمی و روانی جنين 

در آن نهفته است؛ لذا حق دارد که از تماميت جسمی و روانی اش به طور 

شايسته حمايت شود. در کنار چنين حمايتی، حيات وی )جنين( تضمين 

می شود. از ديگر سو، هر چند عوامل مختلف چون تغذيه، بيماری ها، مصرف 

داروها و هورمون ها و ... می تواند محيط امن رحم را به يک محيط ناامن 

مبدل کرده و بستر رشد جسمی و روانی کودک متولد نشده را در معرض 

خطر قرار دهد؛ ليکن در نظام حقوقی اسالم ضمانت اجرايی از لحاظ مدنی 
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و کيفری نسبت به اين مّهم، مقرر شده است؛ که فرقی بين زمان قبل از ولوج سا

روح و بعد از آن در يک تصور کلی وجود ندارد. با وجود اين در مواردی 

خاص همچون تهديد جان مادر، ممکن است نياز به سقط درمانی موجه 

باشيم،  داشته  نيز  فرزندان سالم، جامعه ای سالم  تولد  با  اينکه  برای  گردد. 

ارائه ی چند پيشنهاد در اين نوشتار الزم است:

1. ارتقاء سطح آموزش نظری و عملی سطوح مختلف رشته های پزشکی 

و پيراپزشکی در خصوص عوارض زايمان سزارين، مزايای زايمان طبيعی، 

برشمردن پيامدهای منفی روانی، عاطفی، اجتماعی تا وسواس، افسردگی و 

خودکشی در سقط های عمدی جنين، تأخير اولين بارداری به هنگام ضرورت 

جسمی، روحی، اجتماعی و بهداشتی در گروه هدِف زنان متمايل به سزارين، 

در معرض بارداری ناخواسته و متمايل به سقط جنين و تمايل به بارداری؛

تقويت  زايمانی،  تسهيالت  توسعه ی  و  بيمارستانی  خدمات  بهبود   .2

مهارت کادر مامايی، ارائه ی خدمات مطلوب و فوری جهت رغبت به انجام 

زايمان طبيعی و ايجاد يک بستر استريل و بهداشتی در جهت کاستن مرگ و 

مير مادر باردار و جنين،  به  خصوص در مناطق محروم و عشايرنشين؛ 

3. قرار دادن سبد کاالی رايگان برای مادران باردار به صورت ماهانه در 

کنار مکمل های دارويی به ويژه برای قشر ضعيف جامعه؛

ــات  ــوژن( از جمله آزمايش ــور خطرزا )ترات ــام ام ــودداری از انج 4. خ

ــخيص  ــتثنايی و برای تش ــر در موارد اس ــر روی جنين مگ ــروری ب غيرض

بيماری های جنين. 
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منابع
 قرآن کريم ×
×  ،)( ايمانی خوشخو، محمدرسول1390. اخالق ژنتيک از ديدگاه قرآن و اهل البيت 

.)(قم، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمينی
انتشارات  × دفتر  قم،  السرائر،   .1410 احمد  منصوربن  محمدبن  )حّلی(،  ادريس   ابن 

اسالمی وابسته به جامعة مدرسين حوزة علمية قم.
 بيگ زاده، صفر1390. مجموعه قوانين صبا، تهران،کلک صبا. ×
 بوالغانی، رضا و حبيب اهلل جمادی1392. قانون مجازات اسالمی، تهران، چتر دانش. ×
 پيوندی، غالمرضا 1390. حقوق کودک، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی. ×
 جوادی آملی، عبداهلل 1392. حق و تکليف در اسالم، قم، اسراء. ×
 حّلی)عالمه(، حسن بن يوسف 1411. تبصرة متعلمين، تهران، مؤسسه چاپ و نشر  ×

وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
× . ــــــــــ 1414. تذکرة الفقها، قم، مؤسسه آل البيت
 ــــــــــ1420. تحریر الحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة، قم، مؤسسه امام صادق  ×

.
× . حر عاملی، محمدبن حسن 1409. وسایل الشیعة، قم، مؤسسه آل البيت 
 حسينی زبيدی، سيد محمد مرتضی1414. تاج العروس، بيروت، دارالفکر. ×
 حسينی سيستانی، سيد علی 1417. منهاج الصالحين )للسيستاني(، قم، دفتر حضرت  ×

آیة اهلل سيستانی. 
ــــــــــ 1422.  المسائل المنتخبة )للسيستاني(، قم، دفتر حضرت آية اهلل سيستانی.  ×
 حسينی مراغی، عبد الفتاح. العناوين الفقهیة.  ×
 حسينی همدانی، سيد محمد حسين 1404. انوار درخشان، تهران،کتابفروشی لطفی. ×
 خامنه ای، سيد علی 1424. اجوبة اإلستفتائات، قم، دفتر معظم له. ×
قم،  × النافع،  مختصر  شرح  في  المدارک  جامع  يوسف،  بن  احمد  سيد   خوانساری، 
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 ديبايی، امير1381. اخالق و قوانين پزشکی، قم، نشر. ×
 راغب اصفهانی، حسين بن محمد 1412. المفردات فی غريب القرآن، دارالعلم. ×
 سبزواری، سيد عبد األعلی 1413. مهّذب األحکام )للسبزواري(، قم، المنار.  ×
 سلطانی نژاد، هدايت 1380. مسئوليت مدنی خسارت معنوی، نورالثقلين. ×
تهران،  × کنونی،  نظم  در  اسالمی  قانون مجازات  قادر سيروس1384.  و   شکری، رضا 

مهاجر.
تهران،  × روانی،  بهداشت  مبانی  و  اصول  مصطفی حمديه 1381.  و   شهيدی، شهريار 

سمت.
 طباطبايی حکيم، سيد محسن 1416. مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسير. ×
 طباطبايی يزدی، سيد محمدکاظم 1409. عروةالوثقی، بيروت، األعلمی للمطبوعات. ×
ــــــــــ 1421. حاشیة المکاسب، قم، اسماعيليان. ×
 طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن 1387. مبسوط فی فقه امامیه، تهران، المکتبة المرتضویة  ×

إلحياء اآلثار الجعفريه.
ــــــــــ1407.  الخالف، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسين حوزه  ×

علميه قم. 
  عاملی )شهيد ثانی(، زين الدين بن علی 1410. الروضة البهیة، قم، کتابفروشی داوری. ×
ــــــــــ1413. مسالک األفهام إلی تنقيح شرائع اإلسالم، قم، المعارف اإلسالمیة. ×
 عباسی، محمود 1377. مجموعه مقاالت حقوق پزشکی، تهران، حقوقی. ×
عکبری بغدادی )شيخ مفيد(، محّمدبن محمدبن نعمان 1413. المقنعة )للشيخ المفيد(،  ×

قم، کنگره جهانی هزاره شيخ مفيد -  رحمة اهلل عليه.
 فاضل لنکرانی، محمد موحدی 1422. تفصيل الشریعة في شرح تحرير الوسیلة  الحدود،  ×

. قم، مرکز فقهی ائمه اطهار
 فاضل هندی، محمدبن حسن اصفهانی 1416.کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام،  ×

قم، انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم. 
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 فرشتيان، حسن 1371. نفقة زوجه در حقوق ايران و مطالعة تطبيقی، قم، دفتر تبليغات  ×
اسالمی حوزة علمية قم.

 قربانی الهيجی، زين الدين 1381. تفسير جامع آيات األحکام، تهران، سايه. ×
 کاتوزيان، ناصر 1385. حقوق مدنی:خانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار. ×
ــــــــــ 1378. حقوق مدنی الزامهای خارج قرارداد، تهران، دانشگاه تهران. ×
ــــــــــ 1377. مبانی حقوق عمومی، تهران، دادگستر. ×
 کلينی، ابوجعفر محمدبن يعقوب 1407. الکافی، تهران، دارالکتب اإلسالميه. ×
 لطفی، اسداهلل 1385. قواعد فقه مدنی، تهران، سمت. ×
 موسوی خمينی، سيد روح اهلل. 1421. کتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار  ×

امام خمينی.
ــــــــــ تحرير الوسیلة، قم، دارالعلم. ×
 محقق داماد، سيد مصطفی 1390. قواعد فقه مدنی-بخش مدنی )مالکيت و مسئوليت(،  ×

تهران، مرکز نشر علوم اسالمی.
 مکارم شيرازی، ناصر1374. تفسير نمونه، تهران، دارالکتب اإلسالمی.  ×
× . ــــــــــ 1429. احکام پزشکی، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب
 محسنی قندهاری )آيت اهلل(، محمد آصف 1386. مجموعه مقاالت ميان رشته ای سقط  ×

جنين )سقط جنين در فقه اسالمی(، تهران، سمت.
 مشايخی، قدرت اهلل 1383. قاعده های فقهی، تهران، سمت. ×
 مهرگان، امير حسين 1386. سقط جنين و حقوق بشر در آيينة حقوق بين الملل،تهران،  ×

سمت.
 نجفی، محمد حسن 1404. جواهر الکالم، بيروت، داراحياء التراث. ×


